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Obecní úřad informuje
Nové dětské hřiště
Dnes bych vás rád informoval, že je již zpřístupněné veřejnosti nové dětské hřiště
na zahradě U Kremlů. Toto hřiště je určené pro děti do 12 let. Výstavbu prováděla
firma BRNK z Kopřivnice, která zvítězila ve výběrovém řízení za cenu 189.972 Kč.
Na tento projekt se nám podařilo získat grant od innogy Gas Storage, s.r.o.
ve výši 125.000 Kč, který je zaměřený na podporu rodin s dětmi a mohou o něj žádat
pouze obce, které mají na svém katastru zařízení této společnosti.
Věřím, že se bude dětské hřiště líbit a ti nejmenší budou tak mít možnost ocenit
různá zákoutí a pestrou paletu herních prvků. Zároveň žádám rodiče, aby na své
nejmenší ratolesti dohlíželi při jejich aktivitách spojených s tímto hřištěm a předešli
tak případným úrazům. Samozřejmostí je, že hřiště je atestováno a tudíž splňuje
všechny normy, které jsou zapotřebí pro provozování dětských hřišť na veřejném
prostranství.
Ladislav Lípový

Dožínky
XXX. Obecní dožínky, které se měly konat 15. 8. 2020
jsou z důvodu mimořádných opatření ohledně covid-19
ZRUŠENY.
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Oznámení o zpětném odběru spotřebičů značky SAMSUNG
S platností od 1. srpna 2020 nebude OÚ Závišice zajišťovat zpětný odběr spotřebičů
značky SAMSUNG a to z důvodu, že společnost Samsung nefinancuje sběr
elektroodpadu, probíhajícího na zdejším odběrném místě. Pro zrecyklování Vašeho
starého spotřebiče značky Samsung se obratťe na společnost SAMSUNG, která vám
sdělí nejbližší sběrné místo, kde můžete ke zpětnému odběru odevzdat váš vysloužilý
spotřebič Samsung. Výběr sběrných míst je dán rozhodnutím společnosti Samsung.
Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.
Kontakt na společnost SAMSUNG:
Tel: 225 020 777
Email: Info@samsung.cz
Případně se prosím obraťte na prodejny SAMSUNG.

Tašky na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad
(1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem).
Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.

Poplatek za odpad na 2. pol. 2020 - termín splatnosti 30. 9. 2020
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2020
ve výši 250 Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
pondělí 5. 10. a pondělí 12. 10.
sběr nebezpečného odpadu:
pondělí 5. 10.
pouze na parkovišti u kostela
8-17 hod.
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Blahopřání jubilantům
Alois Michálek
Jaroslava Jadrníčková
Jindřiška Kelnarová
Zdeňka Hyvnarová

Klement Kudlička
Radomil Michálek
Milan Jurečka
Jiřina Lošáková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.
Rovněž můžete nahlásit, že si nepřejete osobní návštěvu členů sociální komise
u příležitosti oslav Vašich 80, 85, 90 a více let.

Klub důchodců
Pravidelné schůzky
Klubu důchodců
se do odvolání nebudou konat
Oznamuji členům Klubu důchodců, že od 1. 8. 2020 končím jako předsedkyně
Klubu důchodců.
Všem členům přeji hodně zdraví, elánu a hodně příjemných chvil ze společných ackí.
Dále chci poděkovat panu starostovi L. Lípovému a zastupitelstvu obce za pomoc
a pochopení při konání akcí klubu.
Jana Janková
Rád bych touto cestou poděkoval paní Jankové za ta léta, která vedla jako
předsedkyně Klub důchodců u nás v obci a já mohl být u toho ať už jako
místostarosta, tak poté i jako starosta. Bylo to mnoho a mnoho starostí, obětování
jejího volného času pro ostatní a zároveň perfektní spolupráce s námi. Zároveň přeji
do dalších let vždy již jen pohodovou účast na každé další schůzce, zájezdu či
procházce po okolí už jako řadový člen zdejšího klubu. K poděkování se samozřejmě
připojuje celý obecní úřad a zastupitelé. Děkuji.
Ladislav Lípový

Ordinace pro dospělé v Závišicích
Ordinace MUDr. Gilarové pro dospělé v Závišicích
je do odvolání zrušena.
Dovolená v ordinaci ve Štramberku:
3. 8. - 14. 8.
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Informace z knihovny
V srpnu bude knihovna otevřena pouze
v pondělí 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Poradce pro pečující

Informace v souvislosti s koronavirem
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
Krajská hygienická stanice: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Soutěž Českého rozhlasu Ostrava
KŘÍŽEM KRAJEM
Přijďte si zasoutěžit
v pátek 7. srpna
14:20 - 14:50
před Obecním úřadem Závišice
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